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Formål   

Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsynspolitik 2019.   

Formålet med tilsynet er at sikre, at leverandøren lever op til leverandørkrav og de kvalitetsstandarder for 

den leverede pleje- og omsorgsindsats, som kommunalbestyrelsen har besluttet samt at hjælpen leveres 

med en faglig forsvarlig kvalitet.   

   

Tilsynsmetode inkl. Kvalitetstemaer   

Tilsynet tager afsæt i kvalitetstemaerne i Tilsynspolitikken 2019, som er:   

Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, Tilbudsportalen, 

Inddragelse af og samarbejde med pårørende.   

Det lovpligtige uanmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med daglig leder, 2 medarbejdere 

samt rundgang på plejehjemmet.   

Herudover har tilsynsførende talt med 3 tilfældigt udvalgte borgere og haft samtale med 2 pårørende. 

Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i et spørgeskema med uddybning af 

relevante områder.   

   

Generel info   

Grønnegården har plads til 39 beboere, og er beliggende i Aabenraas bymidte. Boligerne er fordelt i 3 

enheder med 3 medarbejderteams tilknyttet. Hver enhed er indrettet med fælles køkken, spisetue og 

opholdsstue.   

Der er ansat 38 personaler; 14 social- og sundhedsassistenter, 13 social- og sundhedshjælpere, 1 

sygehjælper, 1 sygeplejerske (deles med Kirketoften), 1 administrativ, 3 ufaglærte, 2 pedeller (deles med 

Kirketoften), 1 rengøringsassistent, 2 aktivitetsmedarbejdere.   



   

   

   

Konklusion   

På baggrund af interview med beboere, pårørende, medarbejdere og leder samt observationer og 

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer Tilsynet samlet set, at Grønnegården lever op til gældende 

regler og lovgivning samt det kommunalt besluttede serviceniveau.   

Hjælpen leveres på en måde, der understøtter det enkelte menneskes trivsel og selvbestemmelsesret. Det 

er Tilsynets vurdering, at Grønnegården er et veldrevet plejehjem, hvor beboerne trives og er meget 

tilfredse med at bo. På trods af begrænsninger fra brandmyndighedernes, forsøger personalet at indrette 

Grønnegården så imødekommende og hjemligt som muligt. Leder vægter livskvalitet højt, og det mærkes 

også i medarbejdernes handlinger samt beboernes og pårørendes tilkendegivelser.  Grønnegården er 

godkendt med 1 anbefaling.   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der var ikke anmærkninger eller anbefalinger ved sidste tilsyn. Siden sidste tilsyn har Grønnegården 

arbejdet med dokumentation i Nexus. Kvalitetsassistenten har bl.a. udfærdiget en mappe, som sikrer, at 

medarbejderne får indhentet korrekte oplysninger og får dem dokumentret i Nexus indenfor 14 dage ved 

indflytning. Der er desuden fokus på ”I sikre hænder” og kvalitetsudvikling er et fast punkt på tavlemøder.   

   

Trivsel & Værdighed   

Der afholdes indflytningssamtale med deltagelse af kontaktperson, leder er gerne med til rundvisning inden 

indflytning. Der tilbydes opfølgningssamtale.   

To deltidsmedarbejdere er ansat til at igangsætte aktiviteter efter beboernes behov og ønsker, og der 

forefindes et aktivitetsrum hertil. Der er en fast ugentlig bustur, som de interviewede beboere udtrykker 

stor tilfredshed med, ligesom de pårørende er tilfredse med bredden af aktiviteter. Tidligere medarbejdere 

har dannet en Seniorkreds, som hjælper til ved større arrangementer. Leder har valgt, at klippekorts- 

ordningen varetages af kendte medarbejdere i teamet, så kan man samtale om aktiviteten inden og efter. 

Civilsamfundet inddrages, idet der er besøg fra og samarbejde med børnehave og elever fra Social- og 

Sundhedsskolen deltager i spisegruppe.   

Interviewede beboere fortæller, at de er meget glade for at bo på Grønnegården, som de betragter som et 

hjem, hvor der tages individuelle hensyn til døgnrytme, kost og sengetider m.m.    

Interviewede medarbejdere fortæller, at Grønnegården er et hjem, hvor beboernes selvbestemmelsesret 

vægtes højt, så beboerne kan leve det liv, der er rigtigt for lige præcis dem. Der har ikke været anvendt 

magtanvendelse indenfor det sidste halve år.   

   

Sundhed og Rehabilitering   

Beboerne ernæringsscreenes efter behov, og medinddrages i forhold til ønsker til mad. Personalet 

inddrager motion i det omfang, det er muligt. Beboere der kognitivt ikke er i stand til  at orientere sig og 

har et stort ønske om at bevæge sig frit, får lov til at passere udgangsdøre. Med en chip registreres det, når 



de forlader matriklen, og personalet kan handle herpå. Den rehabiliterende tilgang praktiseres i hverdagen 

ved at inddrage beboerne i f.eks. lettere praktiske opgaver i huset.   

Grønnegården har fået indrettet et specifikt rum til medicindosering. I rummet har hver beboer en aflåst 

boks med deres medicin. Alle remedier findes indenfor rækkevidde og doseringen foregår uforstyrret. 

Leder oplever, at det har reduceret antallet af UTH.   

   

Dokumentation   

Alle medarbejdere dokumenterer i Nexus; samme dag som en hændelse opstår. Der er tablet til rådighed i 

hver lejlighed. De sygeplejefaglige mål oprettes ved indflytningen. Stikprøvekontrol viser, at der ved de 

enkelte borgere er retvisende beskrivelser af hvad der arbejdes med samt at der kontinuerligt 

dokumenteres relevante notater.  Ved behov eller minimum hver 3. måned skal social- og 

sundhedsassistent følge op på og tilrette målene i Nexus.    

Der er i 2019 kommet nye retningslinjer ift. scoringer af borgernes funktionsniveau i Nexus. Anbefaling: 

Tilsynet anbefaler, at personalet fremadrettet afsætter ressourcer på at få scoringer indarbejdet i 

dokumentationen.   

   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Alle relevante oplysninger forefindes både på Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten, ligesom oplysninger 

og tilsynsrapport også er at finde på hjemmesiden.   

Leder angiver, at personalets samlede kompetencer matcher beboernes behov. Aktuelt er der mangel på én 

social- og sundhedsassistent.  Medarbejderne oplyser, at de er gode til at bruge hinandens viden, og ønske 

om fagligt relevant kursus gerne imødekommes, hvis muligt. Kan man ikke løse et problem indenfor egne 

rækker, trækkes der f.eks. på demenskoordinator, Hjernecenter Syd, VISO eller Ældrepsyk. Både personale 

og leder er enige om, at uddannelse i Neuropædagogikken er en hjælp i hverdagen.   

For at sikre vidensdeling og en rød tråd vagterne imellem, afholdes der teammøder med deltagelse fra alle 

vagter. Én medarbejder møder ind før vagtskifte, og informere herefter sine kollegaer. Leder planlægger sin 

arbejdsdag, så hun på skift er tilstede i alle vagter. Sygefraværet ligger mellem 4-7 %. Leder har oprettet et 

trivselsråd for at vedligeholde/højne trivslen i personalegruppen.   

   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der er etableret et velfungerende bruger- og pårørenderåd, der mødes 4 gange årligt. Aktuelt deltager 5 

beboere og 2 pårørende i møderne.   

Nogle pårørende oplever sig meget inddraget, andre mindre, men alle er enige om, at personalet gør deres 

bedste for at efterkomme pårørendes ønsker.   

Life Manager benyttes sammen med mail og SMS til kommunikation med pårørende. Pårørende oplever at 

det er let at komme i kontakt med personalet, men at Life Manager kan være svær at benytte for ældre 

beboere. Life Manager benyttes bl.a. til at synliggøre fotos af aktiviteter, så pårørende på afstand kan følge 

med i hverdagen.   

   

   


